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szakmaismeret

A funkciómegtartó szerkezetek 
BIM-modellezése és a passzív tûzgátlás

tervezési lehetôségei

Most már nemcsak a közel-keleti és nyugati nagy-
városokra jellemzôek a nagy befogadóképessé-
gû magas épületek, hanem hazánkban is egyre

több ilyen épület épül, vagy van éppen jelenleg is terve-
zés alatt. Ezekben az épületekben a felhasznált anyagok
és beépített termékek nyomonkövetése, élethosszon át
tartó felügyelete karbantartás vagy üzemeltetés szem -
pontjából nem egyszerû feladat. Mindemellett pedig az
elsô számú szempont továbbra is a bent tartózkodók
védelme, a biztonság megvalósítása a leginkább költség-
hatékony módon.

A tervezôi helyzet

Napjainkban a hazai tervezôk többsége már az épüle-
tinformációs modellezési módszerrel, vagyis a BIM-el
dolgozik. A BIM nem egyetlen szoftver, valójában a
résztvevôk közötti szoros együttmûködésen alapuló
rendszer. Ezzel a módszerrel az épület élettartama alatt
felmerülô legnagyobb (üzemeltetési) költségeket lehet
úgy csökkenteni, hogy a tervezés megnövekedett költ-
ségeivel számolva is a projekt összköltsége alacsonyabb
lesz.

Ez a virtuális térben történô adat- és információ -
áramlás segítséget ad a tûzvédelem mai kihívásainak
leküzdésére és a legbiztonságosabb, ugyanakkor a költ-
ségeket tekintve optimális megoldások biztosítására.

A Hilti piacvezetô termékei képesek akár a legrészle-
tesebb tervekbe is illeszkedni. A termékekrôl teljes 3D
geometria, az összes mûszaki információ és a beépítés-
hez, vagy késôbb akár az üzemeltetéshez szükséges ada-
tok is rendelkezésre állnak.

A rendszerek modellezése a BIM-ben

A BIM egyszerûen igazítja a formatervezést a mérnö-
kök igényeihez, meggyorsítja a térbeli koordinációt, így
biztosítva a tûzvédelmi rendszerek legbiztonságosabb és
leghatékonyabb eloszlását az épületben. 

A tûzvédelem az épületeink életciklusában állandónak
tekintendô, mivel mindig és minden körülmények kö -
zött figyelmet kell rá fordítanunk, a jogszabályi követel-
ményeket betartanunk. A kiürítés szimulációk, a kiürí-
tési útvonalak tervezése, az épületszerkezetek és passzív
tûzvédelmi átvezetések, vagy akár az aktív rendszerek és
jelzôrendszerek tervezése során is alkalmazhatóak az
épületinformációs modellezési módszerek. Természe -
tesen érthetô, hogy egyetlen építész sem számít arra,
hogy az alkotása lángba borul, de az elégtelen tûzvédelmi
tervezés csak katasztrófához vezethet. Az épület kiala-
kítását tükrözô kiürítési útvonalak és védelmi mecha-
nizmusok (hô- és füstelvezetés, sprinkler) rendkívül
fontosak vészhelyzet esetén, hogy az emberek biztonsá-
gát garantálni tudjuk.

Manapság egyre gyakoribb igény a másodlagos, har-
madlagos tartószerkezetek modellezése, beillesztése az
épületbe. A jövôben pedig már funkciómegtartó szerke-
zeteket is beilleszthetünk. A legtöbb biztonsági rendszer
(hô- és füstelvezetés, tûzjelzô rendszer, biztonsági vilá-
gítás stb.) funkcióját meghatározott ideig biztosítani
kell, ezért csak funkciómegtartásra bevizsgált tartószer-
kezeteket lehet alkalmazni.

Ez idáig a segédtartószerkezetek tûzteherre való mére-
tezését az EUROCODE alapján végezték a klasszikus
szerkezetekhez hasonlóan. Mivel ez nem fedi teljes mér-
tékben a valóságot, ezért a Hilti elsôként a piacon kifej-
lesztette a vékonyfalú „C-szerelôsín” profilokra vonat -
kozó valódi tûzteher méretezési eljárást.

Ezen méretezés egy végeselem szoftverben végrehaj -

A tûzvédelem napjainkra önálló mérnöki tudományággá nôtte ki magát. Napjaink épületei pedig igen komoly kihívások
elé állítják a tûzvédelmi tervezômérnököket ugyanúgy, mint az építészeket.
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